Persbericht

Benoeming van de nieuwe Voorzitter van
de Raad van Bestuur van Solvac NV
Brussel, 11 december 2020 om 18.00 uur

Na 23 jaar als Bestuurder van Solvac te hebben gediend en rekening houdend met de leeftijdsgrens voor
bestuurders, zal de Heer Jean-Pierre Delwart de Raad van Bestuur van Solvac evenals zijn voorzitterschap
verlaten, ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 11 mei 2021.
De Heer Delwart was voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvac gedurende 16 jaar waarin het bedrijf
een belangrijke ontwikkeling doormaakte: de participatie in Solvay steeg van 27 % naar 30,81 %, het aantal
aandeelhouders nam toe met ongeveer 2.000 mensen en het kapitaal is in twee stappen verhoogd met in
totaal 632 miljoen €.
De Raad van Bestuur dankt de Heer Delwart hartelijk voor zijn leadership en vooruitziendheid.
De Raad heeft unaniem beslist de Heer Jean-Marie Solvay te benoemen als de nieuwe Voorzitter van de
Raad van Bestuur vanaf 11 mei 2021.
De Heer Solvay werd geboren in 1956 en was 29 jaar lid van de Raad van Bestuur van Solvay.
Hij is al 10 jaar voorzitter van de International Institutes of Physics and Chemistry Solvay. Zijn rijke ervaring
en uitgebreide kennis van de Solvay-groep zijn kostbare kwaliteiten die van grote waarde zullen zijn voor
Solvac en het geheel van zijn aandeelhouders.

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISINcode BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay
NV. Zijn aandelen zijn exclusief op naam. Zij kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van
de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in haar goedkeuringsbeleid.
Op 1 december 2020, bedroeg de marktkapitalisatie 2,4 miljard €.
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